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1. ACTES PENDENTS D'APROVAR
1.1. PLE2012/13 Ordinària 27/12/2012
S’aprova per unanimitat dels 16 membres assistents, sense modificacions.
2. PROPOSTES
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INTERN I SEGURETAT.
2.1. ALCALDIA
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2.1.1. Proposta dels grups municipals de CiU, del PSC-PM, de JpT-ERC-AM i d'ICVEUiA-E, per declarar Torelló municipi lliure de la tècnica de fractura hidràulica
horitzontal, coneguda com a fracking.
ACORD:

Atesa la sol·licitud presentada per Montero Energy a la Direcció General d'Energia i
Mines de la Generalitat per tal de fer prospeccions d'hidrocarburs a través de la tècnica
del fracking en diverses localitats de Catalunya, entre les quals hi ha els municipis de
Calldetenes, Folgueroles, Gurb, les Masies de Roda, les Masies de Voltregà, Lluçà,
Manlleu, Muntanyola, Olost, Orís, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Hipòlit de
Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Martí d’Albars, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní
d’Osormort, Sant Vicenç de Torelló, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga,
Santa Eulàlia de Riuprimer, l'Esquirol, Sobremunt, Sora, Tavèrnoles, Tavertet, Torelló, Vic
i Vilanova de Sau.
Atès que l'empresa Montero Energy Corporation S.L. esta interessada en fer
investigacions per descobrir si en el subsòl existeixen concentracions de gas no
convencional i d'altres hidrocarburs, uns tipus de gas i d'hidrocarburs que no es troben
emmagatzemats en grans bosses en el subsòl, sinó que es caracteritzen per estar situats
en roques de baixa permeabilitat i de baixa porositat, la qual cosa fa que la seva extracció
sigui molt complicada i que es necessiti una tècnica molt agressiva amb el medi ambient.
Aquesta tècnica, coneguda com a fractura hidràulica horitzontal i que consisteix en
perforar el subsòl en vertical fins a 5.000 metres i un cop en el subsòl profund, fer noves
perforacions horitzontals per tal d'arribar a la major superfície possible. Per tal d'extreure
el gas i els hidrocarburs que estan adherits a la roca, s'introdueixen grans quantitats
d'aigua a una elevada pressió, amb la intenció de fracturar la roca i que se’n alliberi
I'hidrocarbur a través de la mateixa canalització. Per tal de millorar I'eficiència en la
trencadissa de la roca, s'introdueix juntament amb l’aigua una barreja de substàncies
químiques de més de 500 elements diferents, entre les quals n'hi ha de perilloses, com
ara metalls pesants.
Atès que aquesta tècnica ja ha estat utilitzada a gran escala en els Estats Units i que no
es tracta d'una tècnica de gran eficàcia, que demana multiplicar les perforacions en
diferents profunditats i construir un gran nombre de pous. D'altra banda, els percentatges
de substàncies químiques que resten a les profunditats i no són extrets a la superfície són
molt elevats, la qual cosa comporta transferències als aqüífers i al subsòl. Arran de les
nombroses trencadisses de roca, s'han arribat a mesurar petits terratrèmols percebuts en
les localitats properes als pous. D'altra banda, el gas alliberat en les profunditats i no
canalitzat per a l’explotació ha arribat a filtrar-se en els conductes de canalització d'aigua
de consum humà i també a alliberar-se per la superfície del sol, fet que provoca la
contaminació de l'aigua i el risc d'explosió davant de qualsevol flamarada accidental.
Atès que la tècnica de la fractura hidràulica horitzontal necessita de grans quantitats
l'aigua, de multitud de pous per a l’extracció del gas i dels hidrocarburs i de nombroses
perforacions a diferents nivells, per la qual cosa es pot considerar una tècnica
dolorosament agressiva amb l'entorn.
Això doncs, davant del risc per una nova contaminació del subsòl i dels aqüífers de
Torelló i la Vall del Ges, ja prou castigats, derivada ara de I'aplicació de la tècnica de la
fractura hidràulica horitzontal, en pro de la conservació de I'espai natural del nostre
municipi i la nostra comarca que es podrien veure afectats per la presencia de nombrosos
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pous d'extracció i pels seriosos danys que se'n derivarien fruit de l'explotació industrial,
proposem al ple de l'Ajuntament de Torelló l'aprovació dels següents
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, acorda:
Primer- Reafirmant I'actuació de l'Ajuntament de Torelló amb les al·legacions
presentades fins ara, declarem Torelló MUNICIPI LLIURE DE FRACTURA HIDRÀULICA
HORITZONTAL o fracking.
Segon- Instem el Govern de la Generalitat de Catalunya que suspengui els permisos
d'investigació d'hidrocarburs per iniciar les prospeccions per la tècnica del fracking a
Catalunya, tant per a l'empresa Montero Energy com per a qualsevulla altra que ho
demani, amb les mateixes finalitats; tot això, mentre el Parlament de Catalunya no aprovi
una llei que impedeixi aquesta tècnica d'explotació, per raó dels seus greus impactes
ambientals.
Tercer- Instem el Consell Comarcal d'Osona que continuï vetllant pels interessos dels
municipis osonencs, com ho va fer, per exemple, presentant les al·legacions
corresponents, i també s'oposi a la investigació i explotació d'hidrocarburs per mitja de la
tècnica de la fractura hidràulica horitzontal i d'altres, igualment agressives en qualsevol
municipi de la comarca.
Quart- Manifestem el nostre suport a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) i a les
accions que desenvolupi.
Cinquè- Traslladar al President de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General
d'Energia i Mines, al conjunt dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, així
com a la Plataforma Aturem el Fracking (PAF) els acords aprovats.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Es presenta com a proposta de l’alcaldia, ja que el fet d’adherir-s’hi l’equip de govern,
passa a ser proposta. Una vegada finalitzar el ple i de forma extraordinària i ja que s’ha
demanat amb el temps suficient d’antelació, donaríem la paraula al representant de la
plataforma “aturem el fracking”, Sr. Eduard Rifà. Això serà al final del ple, després dels
apartats de precs i preguntes i d’informacions.
Sra. ROSER MAS:
Tothom o molts de nosaltres, coneixem què és aquesta tècnica del fracking; ha estat molt
interessant poder arribar a aquest acord amb tots els grups municipals amb representació
parlamentària per poder declarar Torelló municipi lliure d’aquesta tècnica. El fracking és
una tècnica molt agressiva; per això en el moment en què vam tenir coneixement que hi
havia la possibilitat d’aplicar-ho a la nostra zona, poc abans del ple del mes de novembre
ja vam demanar que es presentessin al·legacions al projecte i també vam presentar una
moció al Consell comarcal. El nostre municipi i la nostra comarca, entenem que ja tenim
molts problemes, o suficients problemes amb el tema dels aqüífers altament contaminats,
que ens costen molts diners poder-los mantenir en una situació que sigui realment aigua
de boca que tothom hi pugui tenir accés.
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Aquesta tècnica demana un alt consum d’aigua, que és un bé molt escàs que no podem
malbaratar. Ara fem un pas més, amb aquesta moció que hem consensuat amb CiU, PSC
i ERC; declarem el nostre municipi lliure d’aquesta tècnica, però necessitem que altres
administracions, començant pel consell comarcal, mostrin el seu rebuig a la tècnica i es
comprometin a no autoritzar extraccions ni prospeccions d’aquest tipus. Alhora és
important que puguem coordinar els esforços i les accions amb altres comarques i també
amb la plataforma “aturem el fracking” a qui agraïm que avui ens acompanyi en aquest
ple.
Afegir que no només és Esquerra, si no Junts per Torelló, que també s’han adherit a
aquesta proposta de declarar Torelló municipi lliure de la tècnica de la fractura hidràulica.
Esperem que entre tots aconseguirem aturar aquesta solemne animalada per al territori i
per a les persones que hi vivim.
Sr. JOSEPP M. SOLDEVILA:
Estic totalment d’acord amb aquesta moció, però hi ha un petit problema de la manera
com s’ha portat: se’ns ha apartat totalment, però bé! A veure si d’una vegada per totes
deixem clar la nostra indignació davant d’aquesta actitud de la Sra. Mas i, en
conseqüència, del consistori, acceptant que nosaltres no hi fóssim, perquè, és clar! No
solament és ella, si no que tots vostès van acceptar que nosaltres no hi fóssim.
El seu menyspreu cap aquest poble de Torelló i en conseqüència els seus ciutadans,
perquè nosaltres representem una gent important, d’aquí! Tot s’hi val aquí! Si es pot
silenciar, tapar o apartar un partit com nosaltres, en el qual han dipositat la seva
confiança una part important dels ciutadans de Torelló.
Descriuré els fets alt per alt; si fem un recorregut dels gairebé dos anys de legislatura: per
una banda es pot definir aquest consistori; només acabar de començar la legislatura, ja
vam ser insultats i manipulats amb tot tipus de comentaris capciosos, del tipus feixistes,
incendiaris, sense conèixer-me; jo sempre he entès que en un poble es vota més a la
persona que no pas al partit polític i veig que molta gent d’aquí no ens han vist com a
persones, si no com a partit polític; molt trist; denota una mica la seva consciència!
Cosa que denota el menyspreu per les idees de les altres persones a les quals s’aparten
de la seva idea preconcebuda de democràcia i llibertat de pensament. Passats alguns
mesos, s’adonen que el nostre ímpetu de treball els desborda; conclusió: en lloc de
posar-se la granota de treball, es treu el ROM, que així se’ns aparta definitivament
d’aquest consistori; no s’aconsegueix del tot, perquè no es pot apartat la veritat, ja que
vostès només fan servir la seva veritat! Se’ns prohibeix presentar més de dues propostes
o mocions per ple; se’ns limita els temps d’actuació; només se’ns permet presentar
mocions que es limitin al poble de Torelló; se’ns treu de juntes de govern, i, per
descomptat, se’ns voten en contra totes les mocions presentades per Plataforma, totes!
Per tots els grups polítics, tant per l’equip de govern com pels partits de l’oposició. Faig
un petit incís: hi va haver una vegada que el PSC es va limitar a tenir els ulls oberts i de
veure una mica com funciona això i ens va aprovar una cosa a favor, però tots els grups
polítics, principalment els d’Esquerra, se li van fotre a sobre fins que, noi... no se’ns va
aprovar res més! es veu clara la manipulació que hi ha aquí.
Malgrat tot això, nosaltres continuem la nostra feina, perquè nosaltres si que creiem en el
que fem; vostès, per descomptat, no! Hem aguantat les seves impertinències una i una
altra vegada; hem aguantat la seva manca de respecte, de dignitat i l’abús de poder i la
falsedat una i una altra vegada. El silenci a la nostra veu per part de gairebé tots els
mitjans de comunicació, els quals vostès manipulen, no fos cas que la gent s’adoni del
que es parla en un consistori i de les veritats que es diuen. Els podríem fer mal...
Sr. JAUME VIVET:
Josep M.: Jo diria que aquí hi estem per parlar i per defensar una moció!

5

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Estic exposant l’argument del perquè no vull votar aquesta moció.

Sr. JAUME VIVET:
Doncs ves a l’argument del perquè no vols votar. Si us plau.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Bé. Doncs deixaré tot el que li volia dir a la Sra. Mas, perquè veig que no li puc dir tot el
que em fa a mi; ella ho pot dir, però jo no ho puc dir. Temps hi ha per poder-ho fer,
perquè ho tinc ben preparat. No es preocupi, Sra. Mas! La seva forma de comportar-se és
bastant lamentable.
Mirin: aniré directament al gra, d’acord?
Ens presenten unes mocions de fracking, que a mi em semblen ben correctes i
apropiades, perquè hi estem totalment d’acord, però no en la manera com s’han fet; i tots
els grups hi participen, tots, tots! Però la Sra. Mas, que és la que la presenta, el seu
menyspreu cap a nosaltres sobrepassa l’estupidesa del que està establert; fins i tot es va
atrevir a dir a la comissió informativa que no ens hi volia en aquesta moció! Que no la
presentava i que nosaltres no tenim cap representació parlamentària! Una excusa molt
infantil! Una forma de treure’ns de sobre! Treballi més, Sra. Mas!
Sr. JAUME VIVET:
Seguim fent repàs del mateix que hem dit abans; si seguim així...

Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Cap problema, ja m’ho passo tot.
Bé; seguint amb l’exposició dels seus fets, ve el Sr. d’ADIF, el Sr. Subdirector d’estacions
del nord d’ADIF i fan una reunió; a nosaltres no se’ns notifica; no se’ns diu ni piu!
Sr. JAUME VIVET:
Això és el tren, és un altre tema.
Josep M.: a mi m’agradaria que et centressis en el tema que toca o t’hauré de retirar la
paraula; si us plau: ves de dret al gra!
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Doncs aniré directament al gra: com que nosaltres no representem aquest consistori,
perquè som de segona i segons vostès sempre hem d’anar en contra de tot i aquestes
mocions no les podem representar –perquè no ens hi han volgut- no les volem votar.
Tenen dues decisions: o cada vegada que votem aquestes dues mocions per urgència –
que m’han vingut el divendres i no he tingut temps de preparar-les- i aquesta que no ens
hi volen –que tampoc hi vam ser presents- el que farem nosaltres és dir: què fem? Si
vostès volen, com que tenen el poder, quan presenten les mocions ens aixecarem i
sortirem i tornarem a entrar una altra vegada quan l’hagin votat i exposat o ens quedarem
aquí asseguts escoltant com vostès deliberen. Nosaltres només votarem les que siguin
directament del poble, que són les que representem nosaltres.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres el grup del PSC Progrés municipal, ens vam adherir a questa proposta que ens
va fer arribar el grup d’Iniciativa per Catalunya-Verds, ja que compartim el 100% dels
temors de com pot afectar al nostre entorn, no només mediambiental, si no també a nivell
social i a nivell econòmic, el desenvolupament d’una activitat com la d’extracció de gas i
d’altres hidrocarburs per aquest sistema de fracking.
També voldria agrair que es pogués introduir un punt en l’apartat explicatiu en què es fes
referència explícita a la contaminació que venim patint des de fa uns quants anys a
Torelló i que com tots els aquí presents, sabem –ja ho ha dit la Roser- ens està costant
molts diners i també mals de cap i migranyes.
Si als aqüífers contaminats de fa anys hi afegim que quan hi ha anticiclons a l’hivern, la
tèrmica de Sant Pere ens omple de fums i quan els tenim a l’estiu, estem contaminats per
l’ozó. Creiem sincerament que no val la pena jugar-nos el nostre futur, el futur dels
torellonencs, el futur de la gent de la Vall per quatre duros, que ens destrossaran el
territori i, a més, no revertiran en nosaltres. I aquí, ja per acabar, si que voldria ser una
mica crític amb tot plegat: no comprenem les raons, perquè hem de presentar
l’Ajuntament una moció d’aquest tipus. Entenem que qui ha de portar a terme accions per
defensar el territori, per defensar la seva gent, és el govern del nostre país. De fet, avui
encara sortia en algun diari que el govern autonòmic de Cantàbria prohibirà per llei la
utilització del fracking a la seva comunitat autònoma. Ens preocupa que això no ho faci la
Generalitat de Catalunya i espero que sigui capaç de reaccionar a temps i que aquest
tipus de moció, que –repeteixo- no hauríem de presentar aquí, serveixin per fer força, així
com la ciutadania que la recolza i les plataformes.
Sr. JORDI CASALS:
Jo abans de cedir la paraula al meu company d’Esquerra i Junta per Torelló, Xevi
Lozano, que és el regidor de Medi ambient, voldria fer un apunt: celebrar que puguem
aprovar aquesta moció a Torelló, que Iniciativa quan la va plantejar, a més, va estar
oberta a què es poguessin fer modificacions i es reconegués la tasca feta des de
l’Ajuntament i des del Consell Comarcal, una tasca que s’ha dut a terme, perquè tots
plegats hi hem estat atents i felicitar-me que si que es pugui aprovar aquesta moció i que
se li pot donar suport, ja sigui subscrivint-la o votant-la a favor.
Sr. XAVIER LOZANO:
Evidentment des d’Esquerra i Junta per Torelló votarem a favor, perquè estem 100%
d’acord amb aquesta moció i en el seu moment, des de la regidoria de medi ambient ja
vam impulsar el presentar al·legacions recollint les propostes que ens feien arribar des
del GDT o des del mateix Consell Comarcal, per tal que reclamar que s’aturés el fracking
i, a més, posant de manifest com s’havia fet el procés sense informar els ajuntaments
afectat per aquesta concessió d’aquest permís. Per tant, evidentment votarem a favor i
esperem que puguem aturar-ho.

Sr. MANEL ROMANS:
Jo no entraré en detalls, ja que la Roser ha explicat molt bé de què anava tot el tema de
l’extracció d’hidrocarburs pel tema de la fractura horitzontal, però si que voldria dir una
mica replicant en Marc, que deia que des dels ajuntaments no havíem de fer aquestes
coses, si no que havia de ser la Generalitat, jo crec que a vegades si que ho hem de fer
des de l’Ajuntament i els Consells comarcals hem d’intentar defensar els interessos del
nostre municipi.
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Si que la veritat és que nosaltres, a nivell polític, quan en vam tenir coneixement a
l’Ajuntament de Torelló a través del Consell comarcal, que es volien portar a terme
aquestes prospeccions del projecte anomenat “Leonardo” des del Consell Comarcal es va
instar els 34 ajuntaments afectats de la comarca, per si volien presentar al·legacions.
L’Ajuntament de Torelló si que vam presentar al·legacions dins del termini i nosaltres
creiem que això no es pot portar a terme al nostre poble i per això ens adherim a aquesta
moció que ha presentat Iniciativa.
I respecte a la Generalitat, si que des del Consell Comarcal he de dir que aquesta
setmana tenim una reunió amb el Director General d’Energia i mines, per tal de
presentar-li la nostra postura i dir-li que un altre dia que es faci, el territori se’n ha
d'assabentar per la Generalitat i no per altres associacions.
Per tant, jo crec que estem fent les coses ben fetes; si que ho hem de fer de presentar
al·legacions –jo crec que si- i altres coses que haurem de fer més tard i el que no podem
permetre, és que aquesta tècnica que, pel que sabem, és molt invasiva amb el medi
ambient, tal com heu dit, sobretot pel tema de la contaminació que hi pot haver de l’aigua,
nosaltres donarem suport a aquesta moció.
Sra. ROSER MAS:
Per al·lusions, només un parell de coses: hi ha una acritud molt... es detecta una acritud
considerable envers la meva persona, però jo voldria puntualitzar, perquè quedés molt
clar, que aquesta proposta és dels grups municipals amb representació parlamentària i
punt, res més. I una altra dita castellana de fa molts anys, però que penso que és molt
d’aplicació en aquests moments, es diu: “a palabras necias, oidos sordos”.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Només un petit comentari: si són els grups parlamentaris, Junts per Torelló no està al
Parlament. Només diu mentides aquesta senyora! Només aquest incís.

Sr. XAVIER LOZANO:
No, però ens hem presentat juntament amb Esquerra i som el mateix grup.
En aquest moment, quan són les 20:17 s’absenten de la sala de plens els tres
regidors del grup municipal de PxC.

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-Erc-AM i d’ICV-EuiA-E.
Vots desfavorables: 0
Abstencions: 3, dels regidors del grup municipal de PxC.
Cal fer constar que tot i que els regidors del grup municipal de PxC es van absentar de la
sala en el moment de la votació, tenint en compte que havien participat en el debat de la
proposta, legalment cal considerar que el seu vot és una abstenció.
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En aquest moment, quan són les 20:18 es reincorporen a la sala de plens els tres
regidors del grup municipal de PxC.
2.1.2. Reconeixement al camí de Sant Jaume -camino de Santiago català- pel seu
pas per Torelló.
ACORD:
Proposta que presenta l’Alcaldia al Ple Municipal per promocionar el Camí de Sant
Jaume al pas per la nostra població
ATÈS que l’aposta pel Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) s'inscriu en la política
del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, que
fomenta el desenvolupament d'un turisme ètic, sostenible, responsable i accessible.
ATÈS l'aval i el reconeixement del que gaudeix el camí de Santiago a nivell europeu i
mundial, i que el camí de Santiago és un gran itinerari cultural europeu, avalat pel Consell
d'Europa sent Patrimoni Mundial de la UNESCO.
VIST l’èxit aclaparador dels diferents camins de Santiago, que s'ha convertit en un dels
grans itineraris culturals més transitats del món, independentment de la seva significació
estrictament religiosa, ha fet que el camí s’hagi convertit en els darrers anys, en un
veritable fenomen social.
VIST l’èxit del camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) entre catalans i l’acceptació
que té a Catalunya on segons les dades publicades als webs oficials, entre el 8% i el 10%
dels pelegrins que anualment aconsegueixen la compostel·lana són catalans.
VIST que la Direcció General de Turisme de la Generalitat ha decidit endreçar els
diversos itineraris al voltant d'un tronc principal del camí (Sant Pere de Rodes-MontserratAlcarras), al qual s'afegiran, progressivament, altres brancals secundaris.
ATÈS que entre aquestos brancals està la ruta del camí català que procedent de
Perpinyà entra a Catalunya per Coll d’Ares direcció cap a Molló conegut com la Ruta del
Ripollès, i passa per les poblacions de: Molló, Camprodon, Sant Pau de Seguries, Sant
Joan de les Abadesses, Ripoll, Sant Quirze de Besora, Torelló, Manlleu, Roda de Ter i
Vic
ATÈS que el Camí de Sant Jaume (Camino de Santiago) al seu pas per Torelló
transcorre al llarg dels carrers del nostre poble: des del terme de Molló passant per
Torelló entrant per la carretera BV-5226 des de Sant Quirze de Besora, seguint pel carrer
d’Espadamala, carrer de Borgonyà, plaça de l’Estació, pujada de Mossèn Sabatés,
avinguda de la Generalitat, carrer del pont, placeta Pujol, carrer de Sant Miquel, plaça
Nova, passatge onze de setembre, carrer de Mossèn Parassols, plaça de la Vila, carrer
de Sant Feliu, plaça de Mossèn Jacint Verdaguer, plaça Vella, carrer de Ges d’Avall,
ronda de les Pollancredes, carrer del Ter i carretera de Conanglell fins a la carretera BV5225 en direcció a Vic.
ATÈS que una vintena d'associacions d'amics del camí tenen la seva seu a Catalunya, i
tenen cura de la conservació de diversos trams de camí, de la seva senyalització, de
l’edició de guies i de l’atenció als pelegrins que volen començar a caminar des de
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Catalunya, i que entre aquestes, destaca l’Associació Gerunda: Amics dels Camins de
Sant Jaume de les comarques gironines.
ATÈS que l’Associació Gerunda ofereix als nombrosos pelegrins i caminants catalans
l’oportunitat de començar a caminar des de Catalunya mateix, començant o passant la
ruta per la nostra població, per aconseguir que aquest camí de Torelló anomenada Ruta
del Ripollès sigui una part reconeguda dins del camí a Catalunya.
ATÈS que l’Ajuntament de Torelló ha col·laborat amb l'Associació Gerunda per tal que
pogués portar a terme les seves activitats i que es reconegui aquest tram del camí.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, i vist el dictamen de la C. I. d'administració,
economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de l’Ajuntament, per
unanimitat dels membres assistents, acorda:

PRIMER: Reconèixer la feina que desenvolupa l'Associació Gerunda: Amics dels Camins
de Sant Jaume de les comarques gironines, per la seva tasca de difusió, de recuperació i
senyalització d’aquest camí, i el seu treball voluntari d’atenció als pelegrins que volen
començar a caminar des de Catalunya, passant pel nostre poble.
SEGON: Reconèixer el caràcter històric i cultural del camí de Sant Jaume (Camino de
Santiago) pel pas de la nostra vila i protegir la seva memòria, amb la voluntat de donar a
conèixer a les ciutadanes i ciutadans de Torelló el seu recorregut i difondre la seva
transcendència històrica, social i cultural.
TERCER: Donar trasllat dels següents acords al Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Turisme de la
Generalitat, a la Conselleria de Innovación e Industria de la Xunta de Galícia, a la S.A. de
Xestión do Plan Xacobeo, a la Federación Española de Asociaciones de Amigos del
Camino de Santiago, a la Federació d’Amics del Camí de Sant Jaume a Catalunya i a
l’Associació Gerunda: Amics dels Camins de Sant Jaume de les comarques gironines

INTERVENCIONS:
Sr. JORDI CASALS:
Un representant de l’Associació Guerunda, que és qui s’encarrega de les comarques
gironines del camí de Sant Jaume, ens va informar que Torelló forma part d’una ruta del
camí de Sant Jaume, la que va de Molló, Ripoll, sant Quirze, Torelló i després cap avall,
que se’n diu la “ruta Ripoll”. Va demanar si ens hi volíem adherir i treballar conjuntament
per la promoció. Nosaltres, a més de fet cultural, també ho veiem com una oportunitat des
de l’àmbit turístic; és una oportunitat, si més no per sumar en aquest àmbit i amb aquesta
proposta ens hi adherim i, a més, reconeixem la tasca fet per l’Associació Guerunda en
l’àmbit de la promoció del camí de Sant Jaume i ara properament, amb el recorregut que
avui aprovem, planificarem la senyalització del casc urbà de Torelló que ha d’indicar per
on han de passar els peregrins. Des de l’Associació se’ns va demanar que facilitéssim
que els pelegrins passessin per llocs on poguessin descansar, que hi pogués haver
fondes, bars, restaurants, també l’església i la ruta passarà per zones que donin resposta
a aquest factor.
Sra. ROSER MAS:
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Només fer un comentari de dir que ens sembla molt correcte que puguem incloure’ns en
un projecte d’aquesta envergadura i aquesta magnitud, perquè ens sembla que ajuntem
tot un fet cultural amb un fet turístic i això pot donar una dimensió determinada a Torelló,
que pot estar bé i, a més, és ètic i és sostenible aquest tipus de turisme –no contaminen
gaire, habitualment-; i per altra banda, espero que el tema aquest de difondre realment el
camí i els objectius, la història, la tradició i el motiu per què estàvem a Torelló, o venen
per Torelló, espero que es pugui fer amb una certa pressa, perquè els vilatans puguin
estar-ne informats.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Jo subscric totes les paraules literals de la Roser; em semblen correctes.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 16 membres assistents.
2.2. HISENDA
2.2.1. Modificació preus serveis funeraris
ACORD:
RELACIÓ DE FETS:
L’empresa de Serveis Funeraris Xicoy SL, concessionària del servei del Tanatori
Municipal, amb data 10/12/2012 ha presentat una proposta de modificació de tarifes per
alguns serveis, tals com les sales de vetlla i les incineracions.
Les tarifes inicial van ser aprovades per Acord Plenari del 25 de juliol de 2011, i atès el
canvi d’iva al que s’ha vist sotmès aquest servei, als increments del gasoil etc....
l’empresa es veu amb la necessitat d’ajustar els preus públics amb el següent sentit:
2012
Capella amb sala de vetlla 290
(24h)
Capella (3h excés)
32
Incineració Difunt
423
Incineració de restes
227

2013
325
35.80
443
238

En aquest sentit presenta un estudi de costos que justifica la necessitat de l’increment.
La concessió del servei de Pompes Fúnebres fou cedida pel concessionari a la
companyia Serveis Funeraris Xicoy, S.L., cessió que fou autoritzada pel Ple de
l'Ajuntament en sessió que va tenir lloc el dia 7 d’abril de 1989.
Mitjançant conveni subscrit en data 2 d'abril de 2003, l'Ajuntament va convenir en cedir a
la companyia Serveis Funeraris Xicoy, S.L. un immoble en construcció situat l'Avinguda
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del Ter, s/n, d’aquesta vila, per a què podés ser destinat a la prestació dels serveis
objecte de la concessió.
L’any 2007, per tal de millorar la prestació dels serveis objecte de la concessió,
l'Ajuntament ha cregut convenient ampliar la cessió de l'immoble esmentat en
l'antecedent anterior, a fi d'habilitar-hi una nova sala de vetlla, una sala multiconfessional i
un forn crematori.
La companyia concessionària Serveis Funeraris Xicoy, S.L. es va mostrar disposada a
assumir la despesa resultant de l'esmentada ampliació del servei, així com a subministrar
el seu mobiliari, sempre que el termini concessional, fixat inicialment en trenta anys,
s'ampliï fins a cinquanta anys, a fi de mantenir l'equilibri de la concessió i la necessària
amortització de la nova inversió.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 27 de novembre de 2006, va adoptar l’acord
d’ampliar els serveis funeraris que prestava l’Ajuntament en els termes indicats en
l’apartat d’antecedents que figuren en el mateix acord i, alhora, ampliar i prorrogar, en vint
anys més, la concessió acordada amb Serveis Funeraris Xicoy, S.L. (abans Sr. Marino
Xicoy i Viñas), mitjançant contractes subscrits en data 7 de juliol de 1984 i 2 d’abril de
2003, en els termes establerts en el conveni que constava en l’acord.
En data 25/7/2011 es va aprovar les tarifes dels diferents serveis funeraris, que ara es
proposen modificar en part.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:

Primer.- MODIFICAR en part el preu públic dels serveis funeraris en el sentit següent:

Capella amb sala de vetlla
(24h)
Capella (3h excés)
Incineració Difunt
Incineració de restes

Any 2013 preu en €
325
35.80
443
238

A aquestes tarifes caldrà afegir-hi l’IVA que hi correspongui en cada cas.
Segon.- Les modificacions aprovades seran d’aplicació des del mateix dia de la seva
aprovació fins a la seva nova modificació o derogació, i es faran públiques en el tauler
d’anuncis de la Casa de la Vila.
Tercer.- NOTIFICAR el present acord a l’empresa Serveis Funeraris Xicoy SL.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
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Aquí es demana augmentar els preus d’aquests quatre serveis, per als quals s’ha
presentat el seu estudi de costos i, per tant, justifiquen el seu cost.
Sr. DAVID OLIVARES:
Nosaltres no hi donem suport; es va dir a la comissió que possiblement no s’aplicaria
l’IVA i finalment, com ens heu informat avui, no ha estat així i, per tant, nosaltres no
donem suport a aquestes apujades.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU, del
PSC-PM, de JpT-Erc-AM i d’ICV-EuiA-E.
Vots desfavorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Abstencions: 0.
2.3. SECRETARIA
2.3.1. Inici expedient expropiatori per l'obtenció dels terrenys necessaris per
executar la meitat de la Ronda del Puig.
ACORD:

RELACIÓ DE FETS:
1.El ple de l'ajuntament de Torelló reunit en sessió celebrada el dia 26 de novembre
de 2012 va acordar aprovar definitivament la modificació puntual del Pla Parcial La Creu I
per la implantació d'un centre comercial promoguda per l'empresa habitatges de l'Eix S.L,
propietària dels terrenys. La modificació es va publicar en el BOP de data 14 de
desembre de 2.012.
2.En aquesta modificació es preveia com a obligacions del promotor l'execució de
la meitat de la Ronda del Puig, entre d'altres obres d'urbanització.
3.Cal procedir a expropiar els terrenys necessaris per executar la meitat de la
Ronda del Puig essent el beneficiari de l'expropiació l'empresa habitatges de l'Eix S.L .
4.L’arquitecte municipal en data de 16 de gener ha emès informe urbanístic on
s’especifiquen els terrenys que cal expropiar.
FONAMENTS DE DRET:
PRIMER.- L’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text
refós de la Llei d'urbanisme, preveu que l'expropiació forçosa per raons urbanístiques es
pot aplicar per a l'execució dels sistemes urbanístics de caràcter públic. L'article 34.7 del
Decret Legislatiu preveu que els terrenys reservats a sistemes urbanístics de titularitat
pública, si són compresos en un àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de
reparcel.lació, s'adquireix mitjançant cessió obligatòria i gratuïta, sense perjudici del que
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estableix l'article 156. Si cal avançar l'obtenció de la titularitat pública i l'ocupació directa
regulada en l'esmentat article no és suficient, també es pot efectuar una actuació aïllada
expropiatòria i, en aquest cas, l'Administració adquirent se subroga en els drets i
obligacions de la persona que n'era propietària.
SEGON.- L’article 9 i 10 de la Llei de 16 de desembre de 1.954, d’expropiació forçosa
preveu que per procedir a l’expropiació forçosa serà indispensable la prèvia declaració
d’utilitat pública o interès social del fi que hagi d’afectar-se l’objecte expropiat. La utilitat
pública s’entén implícita, en relació a l’expropiació d’immobles, en tots els plans d’obres i
serveis de l’estat província i municipi.
TERCER.- El procediment expropiatori es troba regulat als articles 15 i següents de la Llei
d’expropiació forçosa. L’acord de necessitat d’ocupació inicia l’expedient expropiatori
havent de publicar-se en el BOP pel termini de quinze dies hàbils i s’ha de notificar
individualment a aquelles persones que pareixin com interessades en el procediment.

Per tot això, se sotmet a dictamen de la C. I. d'administració, economia i hisenda,
recursos humans, règim intern i seguretat, l’adopció dels acords que segueixen:
És per tot això que, a proposta d’/de Secretaria, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat , el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat dels membres assistents, acorda:
Primer.- Iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels béns i drets afectats, que són
necessaris per executar la meitat de la Ronda del Puig, tota vegada que el Pla General
d’ordenació de Torelló porta implícita la declaració d’utilitat pública i la necessitat
d’ocupació al qualificar els terrenys objecte d’expropiació com a sistema viari.
Segon.- Aprovar la relació de béns i drets afectats, amb expressió dels propietaris i
exposar-la al públic pel termini de 15 dies hàbils, a través d’edictes que s’inseriran al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipals.
Tercer.- En cas de no presentar-se al.legacions es faculta a l’Alcalde per iniciar els
tràmits previstos en l’article 24 de la Llei d’expropiació forçosa per intentar l’adquisició
dels terrenys per mutu acord.
Quart.- Notificar el present acord al Departament de Serveis Territorials pel seu
coneixement i efectes oportuns.
RELACIÓ DE BÉNS I DRETS AFECTATS PER L’EXPROPIACIÓ.
Propietari

Superfície a Qualificació
expropiar

Referència cadastral

Referència
Registral

Kyesa Gestió
Immobiliària
SLU
Agrària
Torelló SCCL

244,79 m²
190,53 m²
182,53 m²
9,100 m²

Vialitat
Vialitat
Vialitat
Vialitat

JOSEPp

194,83 m²

Vialitat

9945605DG3594N0001RS
9945624DG3594N0001YS
9945604DG3594N0001KS
9945609DG3594N0001JS Tom 1806,
llibre 169, foli
23.
Finca
2089
9945606DG3594N0001DS Tom 2213,
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Canudas
Estrada
i
JOSEPfa
Estrada Font
TOTAL
821.78 m²

llibre
268,
Finca 9818

VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 16 membres assistents.
3. CONTROL DE L'ACCIÓ DE GOVERN
3.1. MOCIONS
3.1.1. GRUP MUNICIPAL DE PxC
3.1.1.1. MOCIÓ per demanar la continuïtat d’un registre civil de gestió totalment
pública i gratuïta i per defensar les competències municipals en la celebració de
matrimonis civils.
PROPOSTA D’ACORD:
L’esborrany d’avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres que està preparant
el govern espanyol per a la seva pròxima aprovació parlamentària preveu una
privatització del registre civil així com l'anul·lació de les competències de celebrar
matrimonis civils tant per part d’alcaldes com de regidors en qui aquest delegui.
El nou esborrany contempla la nova redacció del Código Civil, que dirà:
“Artículo 51.
Será competente para celebrar el matrimonio:
1º . El notario libremente elegido por ambos contrayentes, previa aprobación del
expediente por el encargado del Registro Civil competente.
2º El funcionario diplomático o consular encargado de la Oficina delRegistro Civil en el
extranjero.”
També el matrimoni se ha de celebrar davant notari mitjançant escriptura pública:
“Artículo 57.
El matrimonio deberá celebrarse ante el notario o funcionario competente y dos testigos
mayores de edad.
Artículo 62. La celebración del matrimonio se hará constar mediante escritura pública.”
Respecte a la modificació del registre civil, la nova redacció del article 16 diu al punt 3.
“Artículo 16
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3. Tendrán la consideración de Encargados de las Oficinas del Registro Civil los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles”
I a partir d'ara, haurem de pagar taxes per la inscripció, punt 5:
“Artículo 21
5. Los Registradores de la Propiedad y Mercantiles sufragarán íntegramente los costes
derivados de la prestación del servicio público del Registro Civil, incluyendo sus
honorarios, mediante la aplicación de los correspondientes Aranceles.”
Atès que aquest projecte de llei atempta contra l'autonomia municipal i les competències
dels alcaldes i dels regidors per delegació d'alcaldia de poder celebrar matrimonis civils,
relegant el matrimoni civil a una asèptica escriptura notarial amb el consegüent cost
econòmic.
Atès que aquest projecte de llei privatitza la gestió dels registres civils per passar-la als
registradors mercantils i de la propietat, amb la inclusió del pagament de les preceptives
taxes.
Considerant inadmissibles aquestes modificacions tant del codi civil com de la llei del
registre civil.
És per tot això que el grup municipal de PxC, proposa, al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
del següent acord:

1.
Demanar la derogació de l'article primer de l'avantprojecte de la reforma de la Ley
del Registro Civil.
2.
Demanar la derogació de l'article segon de l'avantprojecte de la modificació del
Código Civil.
3.
Demanar al Parlament de Catalunya la seva oposició a aquests dos articles
esmentats.
4.
Notificar aquestos acords al Parlament de Catalunya, a la Diputació Permanent
del Parlament de Catalunya, al President del Govern espanyol, al ministre de Justícia, al
Congreso de los Diputados i al Senado.
INTERVENCIONS:
Sr. JOAN MANEL CASTILLO:
Aquesta moció la podria exposar, però no ho faré; no ho farem simplement pel desinterès
que teniu vers nosaltres i cap al poble. I la veritat és que a mi em fa una mica de
vergonya veure la manca de respecte, ja no cap a nosaltres, si no cap al poble: esteu
faltant al respecte cap a una gran part d’ells, i si que ho exposarem a totes les persones
que es vegin afectades per aquest canvi, i els direm que us donin les gràcies per confiar
en aquest tipus de política que esteu fent vosaltres.
Sr. JAUME VIVET:
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Jo diria que els que esteu caient en un error molt greu sou vosaltres. Falta de respecte
des de l’equip de govern i des dels altres grups polítics, no se n’ha tingut envers ningú!
Per tant, aquí si que em reitero i em poso molt ferm en què manca de respecte no n’hem
tingut mai, ni vers el poble, ni vers vosaltres i ho sabeu perfectament! Ho sabeu
perfectament! Heu estat convidats a tot arreu! No és mentida i aquí entraríem en un debat
que no vull pas entrar-hi. Heu estat convidats a totes les comissions; esteu a tot arreu.
Vull dir que, per tant, aquí veniu d’un victimisme que penso que no toca; i si entreu en
aquest tema, us tallaré la paraula cada vegada que entrem en victimismes.
Per tant, no la voleu exposar, donaré la paraula als grups i tirarem endavant.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres només volíem asseverar que votarem en contra com en totes les mocions que
presenta el grup de Plataforma en aquest ple.

Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres votarem en contra i la manca de respecte la tenen vostès per presentar una
moció i llavors no defensar-la.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres tampoc hi votarem a favor.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Nosaltres, des del nostre grup si que podríem estar d’acord amb el fons de la moció; el
que no estem d’acord és amb la forma, perquè en el redactat de la moció, es demana en
el punt primer i segon que es deroguin uns articles d’un avantprojecte de llei, per tant,
d’una llei que encara no és ferma, perquè no ha estat aprovada. Per tant, entenem que és
inoperable derogar una llei que no és ferma i, per tant, des del nostre grup ens
abstindrem.

VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 7, dels regidors i les regidores dels grups municipals, del
PSC-PM, de JpT-Erc-AM i d’ICV-EuiA-E.
Abstencions: 6, dels regidors i regidores del grup municipal de CiU.
3.1.1.2. MOCIÓ per la creació d’una ordenança reguladora de l’execució
alternativa al pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament de
Torelló mitjançant la realització de treballs amb benefici a la comunitat
PROPOSTA D’ACORD:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Atès que l’ajuntament de Girona amb data del 12 de novembre de 2012 aprovar una
nova ordenança per donar una alternativa als deutes amb la hisenda municipal a canvi
de treballs a la comunitat de ciutadans, que a causa de la crisi i l’atur es troben amb
situacions econòmiques desfavorables per poder fer front als deutes amb l’ajuntament.
Atès que la crisi esta amb el seu moment mes crític i moltes famílies cada dia tenen mes
problemes per fer front al pagament d'impostos, etc.
Atès que a Torelló el 31 de desembre 2012 hi havia 1311 persones en situació d’atur
Atès que tots els ajuntaments tenen problemes per poder contractar personal i a les
hores poder fer el manteniment de les instal·lacions municipals, parcs, etc.
Atès que Torelló tenim molts serveis com acompanyament de gent gran, donar suport al
servei de jardineria, netejà del riu, suport de gent amb minusvàlida que tenen molts de
problemes per poder sortir al carrer, suport a adfo, suport a Càritas, manteniment piscines
municipals d’estiu etc.,,,,
Atès que el portaveu de PxC Josep Maria Soldevila miro ja va trasllada al senyor alcalde
Santi Vivet la possibilitat de poder fer serveis ala comunitat a canvi dels deutes amb
l’ajuntament.
Atès que criem que amb aquesta nova ordenança també es podria beneficiar l'ajuntament
i fer estalvi amb molts dels serveis que presta actualment, i que tenen uns costos molt
elevats
Atès que aquesta nova ordenança seria una molt bona eina per poder ajudar a la gent de
Torelló que no pot fer front als deutes amb l’ajuntament i podríem contribuir amb totes
aquestes famílies que econòmicament tenen problemes, però que estem segurs que
estarien disposades a treballar per Torelló.
Atès que hem posat a disposició de tots els grups l'ordenança que es va aprovar a
l’ajuntament de Girona amb data del 12 de novembre del 2012.
És per tot això que el grup municipal de PxC, proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció
del següent acord:
PRIMER. La creació d’una nova ordenança reguladora de l’execució alternativa al
pagament de deutes amb la hisenda municipal de l’ajuntament de Torelló mitjançant la
realització de treballs amb benefici a la comunitat
SEGON. L'ordenança es farà conjuntament amb tots els grups municipals
l’ajuntament de Torelló

de

INTERVENCIONS:
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Nosaltres, aquesta moció la presentem més que tot pels temps que estem ara, de crisi.
Creiem que estem en un moment molt crític i moltes famílies cada vegada tenen més
problemes per fer front al pagament dels seus impostos.
També tenim constància que a Torelló, el 31 de desembre de 2012 hi havien –com ja
hem demostrat en la moció- a Torelló 3.111persones en situació d’atur. I aquí tenim molts
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serveis, com acompanyament a la gent gran, donar suport al servei de jardineria, neteja
dels rius, transport amb minusvalidesa, que tenen molts problemes, a vegades, per poder
sortir al carrer; suport a ADFO, a càritas, manteniment de piscines i parcs. Creiem que
amb aquesta nova ordenança també es podria beneficiar l’Ajuntament i fer estalvi en
molts dels serveis que es presten actualment i que tenen un cost molt elevat. En un
principi la vam comentar sense exposar-la; semblava que no es pogués fer i vam esperar
fins que ens hem adonat que un poble com és el de Girona, la van presentar ara fa tres
mesos. Vam esperar a tenir l’ordenança que ells havien fet i que van enviar a la
Generalitat, perquè la Generalitat la referendés i la publiqués. Hem tingut constància i
hem tingut contactes amb l’Ajuntament de Girona i això ja s’ha aprovat de cara a la
Generalitat i l’únic que falta és que ho aprovi el ple; per tant, es pot fer!
Suposo que de cara al proper ple ho tornaran a presentar una altra vegada, perquè
s’aprovi definitivament.
Sra. ROSER MAS:
Només és per clarificar que tampoc hi donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Que la crisi i l’atur són un problema per Torelló i Catalunya, és més que evident i que
l’augment del preu de l’energia, del gas, dels gasoils, de l’electricitat, també els productes
de primera necessitat i també les taxes i els impostos, estan portant cada vegada més a
un nombre de persones a no poder fer front a les seves obligacions tributàries, però no
només les municipals, si no les de tot tipus. Això –repeteixo- és més que evident, però
que les solucions que pot aportar l’Ajuntament siguin la condonació d’un deute mitjançant
treballs, nosaltres no ho tenim tan clar. De fet, l’Ajuntament té altres sistemes per ajudar
la gent que ho necessita: tenim el rebost solidari, tenim altres ajudes en l’àmbit de
l’educació, en l’àmbit del benestar social,... creiem que per ajudar a la gent que està
patint hem de fer polítiques pressupostàries: per exemple, la contenció de despeses per
no haver d’apujar impostos i taxes i hem de fer també polítiques actives d’ocupació i
d’altres: reforçar el rebost solidari i reforçar altres tipus de serveis. Fins i tot creiem que
seria interessant que els beneficiaris d’ajudes municipals, de l’Ajuntament, tinguessin la
possibilitat de, voluntàriament, treballar en algun projecte social per al poble; nosaltres,
això ho veuríem positivament, però, tal com va semblar que es veia i que es parlava en la
Junta de portaveus, no veiem viable, ni jurídicament –tot i que sembla que tal com ha
comentat el representant de plataforma això es pot salvar; a nosaltres ens semblava que
no-, ni econòmicament: a la gent que treballi pel municipi se’ls ha de dotar d’uns equips
de protecció individual,... és a dir, que genera unes despeses per l’Ajuntament i,
tècnicament, dubto molt que l’estructura de l’Ajuntament sigui capaç de gestionar un
nombre –no sabem quin és, però un nombre gran- de persones que es vulguin acollir a
aquest sistema.
Per tant, nosaltres hi hem de votar en contra. De fet, així es va plantejar a la Junta de
Portaveus i va semblar que els arguments que allà es van parlar, eren prou convincents
per estar-hi tots d’acord. Per tant, seguint aquells arguments, nosaltres hi votarem en
contra.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres no hi donarem suport pels arguments exposats a la Junta de Portaveus. Jo crec
que el plantejament, sigui legal o no sigui legal, es pugui fer o no es pugui fer, no el
trobem correcte, bàsicament, perquè les taxes i impostos, és a dir, els tributs de Torelló,
serveixen per finançar entre altres coses, els serveis de l’Ajuntament de Torelló. Es
poden prendre mesures per a les persones que no puguin pagar aquests impostos i poso
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èmfasi en què no puguin, és a dir, no els que no vulguin, si no els que no puguin i això
treballat des de serveis socials es pot arribar a ajornaments, entre altres coses i també es
poden prendre mesures, com aportava el portaveu del PSC, a l’hora d’establir les taxes;
és a dir que en les darreres ordenances, des de l’equip de govern, vam congelar la
majoria dels tributs; a més, es va establir que en l’IBI –que és un dels més importants- es
fracciona en quatre vegades l’any. Tot això, més les mesures que poden ser d’això, ha de
ser una resposta prou bona per no haver de fer portar endavant una proposta com
aquesta, perquè, entre tots, hem d’aportar el nostre granet de sorra en el sistema que ens
dota i de solidaritat i hem de mantenir aquests serveis públics que ens hem dotat des de
l’Ajuntament.
I després, cosa que no havia acabat d’entendre a la Junta de portaveus, però aquí em
sembla que ho he entès així, en relació al que deia el portaveu de plataforma per
Catalunya, de serveis on es podrien dotar aquestes persones que treballarien gratis a
canvi dels impostos que no podrien pagar; i ha dit que l’Ajuntament es podria estalviar,
segons quins costos; i ha fet esment a serveis que ja existeixen, no sé si cal interpretar
que es podria substituir gent que tenen una remuneració com toca, és a dir, que els llocs
de treball s’han de remunerar, per un treball gratuït a canvi de no pagar impostos, cosa
que trobaria del tot aberrant.
Bé! Per tot plegat, nosaltres no donarem suport a aquesta moció.
Sr. ALBERT PORTÚS:
Nosaltres tampoc hi donem suport. I no hi donem suport, perquè entenem que és del tot
contradictòria amb una Llei de rang superior com és la Llei General Tributària, la qual en
el seu article 60, impedeix clarament que es puguin pagar deutes tributaris amb espècies,
amb l’excepció que ho dicti una llei expressament, requisit que no es dóna en el nostre
cas.
Tanmateix, també entenem que es crea confusió en el mateix cos de la moció, ja que en
un primer moment es parla de deutes amb la hisenda municipal, com pot ser el pagament
d’impostos, però d’altra banda, si analitzem l’article tercer de la moció presentada a
Girona, veiem que l’àmbit d’aplicació exclou clarament el pagament d’impostos i de taxes
i es limita simplement al pagament de sancions econòmiques. En aquest sentit, creiem
que la imposició de treballs en benefici de la comunitat en compliment del pagament
d’una sanció, ha de ser l’autoritat judicial qui l’ha d’imposar i no pas l’alcalde o el
consistori.
Finalment també creiem que juntament amb aquesta moció, s’hi hauria d’aportar un
estudi previ –tal i com també ha dit en Marc- sobre el volum de persones afectades que
es podria acollir a aquesta ordenança, així com un informe previ sobre els recursos
materials i humans que l’Ajuntament de Torelló hauria de mobilitzar en cas d’aprovar-la.
Per tots aquests motius no hi donarem suport.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
Com és molt normal, suposo que és evident, no ens podem dedicar... -nosaltres treballem
i no ens dediquem a la política- a buscar molta documentació de coses, perquè és un fet
que realment es tractava de veure si es podria fer o no es podria fer; veiem que si que es
pot fer, però aquí no es vol fer. De totes maneres, com comprendran vostès, no podem
perdre molt temps buscant molta informació, que això és molt costós, perquè en definitiva
la conclusió és que ens votarien en contra igualment. Nosaltres, en un principi fem una
mica d’exposició sobre el que volem fer; més endavant, si això s’aprovés, es buscarien
els recursos, es buscarien les formes, es buscarien les dades necessàries.
Sr. JAUME VIVET:
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Jo si que voldria fer una informació, ja que en aquesta moció, com vaig comentar a la
Junta de Portaveus, hi surt el meu nom, que fa referència a una conversa informal que
vam tenir amb el Sr. Josep M. El sentit de la conversa no anava en l’interès per part de
l’Ajuntament en cobrar deutes a persones que no poden pagar els seus impostos, si no
que era la intenció a què es referia més en Marc, de poder contractar persones que per
les seves necessitats o per la situació que es poden trobar en aquests moments, no és
que no puguin fer front al pagament dels seus impostos, si no que no podien fer front al
dia a dia, per causes d’ingressos molt baixos.
Per tant, crec que la diferència aquí és notable d’un sentit o un altre, en tot això. Tot això,
en aquests moments, la llei tampoc ens permet fer-ho –poder contractar en aquest sentit-.
Jo volia fer aquest aclariment.
VOTACIÓ:
La proposta ES DESESTIMA per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 3, dels regidors del grup municipal de PxC
Vots desfavorables: 13, dels regidors i les regidores dels grups municipals de CiU,
del PSC-PM, de JpT-Erc-AM i d’ICV-EuiA-E.
Abstencions: 0.

3.2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA
3.2.1. PRP2013/174 Donar compte al Ple dels Decrets de l'alcalde dictats des de
l’última sessió plenària

RELACIÓ DE FETS:

Descripció
P/30-38-39 i ús C/3 autoritzar provisionalment per vendre en una altra
parada part d'una concessió
P/20-31-32 activitat mòduls del mercat mpal.
Decret resolució baixa d'ofici exp. 24/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 25/2012
Decret aprovar la baixa d'un AD a favor de la Fundació Pere Tarrés
Aprovar un AD a favor de l'Associació de mestres els nans
Decret resolució baixa d'ofici exp. 26/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 27/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 27B/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 28/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 29/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 30/2012
Aprovar un AD a favor de xICOY SL
Decret resolució baixa d'ofici exp. 31/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 32/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 33/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 35/2012
Incoació 52.2/12
Decret Aprovar la baixa d'un AD a favor de FP Consell Esportiu

Data
creació

de

14/12/2012
14/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
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d'Osona
Acord incoació 52.1/12
Decret Aprovar un AD a favor d'ABS informàtica SL
Decret incoació contracte menor serveis
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de Ramon Sitjà Font
Decret Aprovar un AD a favor de pmc grup
Decret Aprovar un AD a favor de Montse Solà Subiranas
Decret resolució baixa d'ofici exp. 36/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 38/2012
Decret resolució baixa d'ofici exp. 39/2012
611/2012-LOMEN-SSTT
Decret aprovar un AD a favor de Const. Ferrer SA i altres
Autorització ús hotel entitats JosepBardolet a Unió Africans de Torelló
Decret aprovar un AD a favor de Josep Palau Bartrina i altres
Denegar al·legacions A.K.
Decret denegar inscripció al registre de sol·licitants d'HPO de
Catalunya
Decret aprovar un AD a favor de Comissió parroquial Rocaprevera
Decret Relació de factures F/2012/481 i altres
9/2012-CP CN legitimació canvi titular JE
244 Baixa activitat
03/10-i baixa activitat d'ofici
2012-588-SSTT-LPO
2012/599-SSTT-LPO
Decret Autorització horaris nadal NCT
Decret Àrea SERVEI A LES PERSONES
Deixar sense efecte la Resolució de l'Alcaldia del 13 de febrer de 2012,
per la qual s'iniciava l'expedient administratiu per concertar una
operació de crèdit per finançar les inversions de l'any 2011
2012/595-SSTT-LPO
Extinció Patronat teatre Cirvianum i extinció patronat radio municipal
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret adjudicació contracte menor subministrament mantes tèrmiques
Decret adjudicació contracte menor obres jardins can Parrella
Decret aprovar la relació P/2012/157
Contractació MCS
Decret esmena Meses de Concertació 2012-2015
Decret Àrea S. TERRITORIALS
Desistir la utilització parcel.la 21 Horts Socials
Acceptar renúncia a la parcel.la 19 Horts Socials
Decret aprovar la relació P/2012/160
Josep
Decret incoació contracte obres projecte rehabilitació passarel·la
Sol.licitud segona pròrroga comissió de serveis IVC
Targeta d'aparcament individual- exp. 1998/108
Targeta d'aparcament individual- exp. 2012/35
Petició reunió Policia Local sobre quadrant
Autorització Reis 2012-2013
Decret aprovació despesa contracte menor serveis auditoria
enllumenat
SOL.LICITUD SALA D'ACTES DE GESTIOMAT EL DIMECRES DIA 2
DE GENER A 2/4 DE 9

17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
17/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012

18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
18/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
19/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012

22

Concessió nínxol 2364 4a. Part Nova
Decret adjudicació contracte menor subministrament
Decret incoació contracte menor obres edifici policia local
Resolució recurs reposició obres subsidiàries Gol Gol S.L
Decret aprovar la relació P/2012/161
03/10-III canvi titular
Canvi titularitat nínxol núm. 45 5a. Est-Central
Decret Relació de factures F/2012/491 i altres
Nòmina. Productivitat absentisme Policia Local desembre 2012
16/03-i incoar exp. baixa ofici activitat
Nomenament secretària acctal.
Contracte menor d'assessorament tècnic, jurídic i de valoració
econòmica en el procediment iniciat per l'empresa concessionària de la
piscina municipal.
Accessos personal ajuntament Servei Via Oberta
Nòmina. Assignació complement productivitat JML desembre 2012
Nòmina. Assignació complement de productivitat MMM i JVA nòmina
desembre 2012
Nòmina. Gratificacions i hores extres desembre 2012
Nòmina. Aprovació factors de l'específic desembre 2012
Adjudicació contracte eliminar humitats edifici Policia
Incoació exp., 2012/1 assessorament, suport jurídic (Sport
Assist.2000SL).
Aprovar P/2012/164
Justificar pagament tramitació escriptura Gestiomat
Aprovar relació P/2012/497 i altres
Aprovar relació P/2012/144
Aprovar relació P/2012/145
Aprovar relació P/2012/147
Aprovar relació P/2012/153
Aprovar relació P/2012/158
Aprovar relació P/2012/159
Aprovar relació P/2012/162
Aprovar relació P/2012/163
Canvi titularitat nínxol núm.496 4a. Est
Canvi titularitat nínxol núm. 89 2a. Est
Acceptar la revocació parcial de la subvenció del SOC amb expedient
núm. BLB-68/10/03 i aprovar-ne la seva devolució
Concedir l'increment de 12m3 a preu del 1er tram de consum de la
taxa pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.603.435
Concedir l'increment de 6m3 a preu del 1er tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable, del contracte 5.605.143
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.606927
Decret inscripció al registre de sol.licitants d'HPO de Catalunya
Reserva de la sala de reunions de la casa de la vila, al grup d'ICVEUiA, per al 2013.
613/2012-LOMEN-SSTT
4/2013-LOMEN-SSTT
5/2013-LOMEN-SSTT
Sol.licitud del servei de transport adaptat- exp. 2010/120
Decret aprovar la justificació final de la bestreta 1/2012 ajuntament
578/2012-LOMEN-SSTT

20/12/2012
20/12/2012
20/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
27/12/2012
28/12/2012

28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/12/2012
28/01/2012
28/01/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
03/01/2013
03/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
04/01/2013
07/01/2013
07/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
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570/2012-LOMEN-SSTT
Decret aprovar la justificació final de la bestreta de B. Social
Nomenament coordinadora seguretat salut obra
Decret incoació contracte menors serveis manteniment informàtic
Autorització ús del teatre - Escola Fortià Solà
Autorització ús del teatre - Institut Cirvianum
Autorització ús del teatre - PIOC
Decret adjudicació contracte menors serveis
Ordre execució finca mal estat C. Rocaprevera,27
Autorització ús del teatre - Torelló Solidari
Decret aprovar justificació de pagament a justificar Sra. Freixa
Ordre d'execució mal estat façana C. Ges d'Avall,34
Exp.- 09/12 baixa mercat setmanal P-1bis
Sanció 1/13
Acord incoació 1.1/13
Sanció 2/13
Acord incoació 2.1/13
Denegar al·legacions 1/13
496/2011-LDHOR-SSTT
Exp.- 616/12 alta placa de gual
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a nom de
Bisbat de Vic, Parròquies de Torelló, Comissió Parroquial Santuari de
Rocaprevera
11/2013-LOMEN-SSTT
12/2013-LOMEN-SSTT
Autorització ús del teatre - Coral Lloriana Jove
Reversió a favor de l'Ajuntament nínxol núm. 346 5a. Oest
Autoritzar una bestreta de caixa fixa a favor d ela tresorera municipal
Autoritzar una bestreta de caixa fixa a favor de la Sra. Roser Pérez i
Villegas
Decret incoació expedient sancionador abreujat tinença gossos
Aprovar la relació d'ordre de pagament núm. P/2013/1
Aprovar el reconeixement de les obligacions i l’ordre de pagament de
la relació comptable núm. P/2012/164
Canvi titularitat nínxol núm. 264 3a. Oest
Decret aprovar una bestreta a favor del teatre
Nomenament funcionaris de carrera SPG i MSS
Decret Relació de factures F/2012/497 i altres
Sanció 3/13
Acord incoació 3.1/13
Incoació 3.2/13
Acord incoació 4.1/13
Denegar al·legacions 2/13
Denegar al·legacions 3/13
Nòmina. Modificació percentatge d'imputació serveis locals d'ocupació
Nòmina. Rectificació nòmina amb IT desembre 2012 SRL
Nòmina. Nou import quota Sindicat Professional de Policies Municipals
d'Espanya-Catalunya
Decret aprovar la relació P/2012/144
Decret aprovar la relació P/2012/145
Decret aprovar la relació P/2012/147
Decret aprovar la relació P/2012/153
Autorització ús del teatre - ACAT

08/01/2013
08/01/2013
08/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
09/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013
10/01/2013

10/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
11/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
14/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
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Decret aprovar la relació P/2012/158
Decret aprovar la relació P/2012/159
Decret aprovar la relació P/2012/162
Decret aprovar la relació P/2012/163
1/09-i Prop. Baixa d'ofici d'activitat
Autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació d'una despesa a favor de la
Comissió organitzadora de Reis de Torelló
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable, al contracte 8.768.714
Concedir l'increment de 3m3 a preu del 1er tram de consum de la taxa
pel subministrament d'aigua potable, al contracte 5.605.623
Canvi titularitat nínxol núm. 139 4a. Oest-Central
Decret incoació expedient sancionador gossos
Decret incoació expedient sancionador gos Zeus
Targeta d'aparcament provisional- exp. 2001/29
Targeta d'aparcament individual- exp. 2004/228
Targeta d'aparcament individual- exp. 2002/103
Decret Inscripció al registre d'HPO de Catalunya
Concessió nínxol núm. 2365 1a. Part Nova
Decret aprovar la relació P/2013/2
Exp.- 18/13 baixa P-42 mercat setmanal
Exp.- 17/2013 alta placa de gual
Decret incoació contracte serveis tècnics escena i manteniment
Sol·licitud sala d'actes EAP
Autorització ús hotel entitats Josep Bardolet a Casal Català La
Desperta
Sol·licitud sala d'actes edifici Cooperativa Comunitat de propietaris
Pont, 40
Nòmina. Imputació subvenció gimnàstica gent gran
Seg. Ciutadana Estimar al.legacions LRA
Seg. Ciutadana Desestimar al.legacions RFF
Seg. Ciutadana Desestimar al.legacions CSF
Aprovar AD Comercial Contel SA
24/2013 LOMEN
26/2013 LOMEN
27/2013 LOMEN

15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
15/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
16/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
17/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013
18/01/2013

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.3. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
3.3.1. PRP2013/169 Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern Local, aprovades des de l’última
sessió plenària:
Sessió ordinària del dia 17 de desembre de 2012.
Sessió extraordinària del dia 28 de desembre de 2012.
Sessió ordinària del dia 7 de gener de 2013.
Sessió ordinària del dia 14 de gener de 2013.
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El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
3.4. DONAR COMPTE D'INFORMES DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL
3.4.1. Informe de la Tresorera sobre la morositat del 4t trimestre de 2012
Informe sobre el compliment dels terminis que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
RELACIÓ DE FETS:
D’acord amb les dades que disposem a la Tresoreria d’aquest Ajuntament, a data 31 de
desembre de 2012 no hi ha cap obligació reconeguda pendent de pagament, en la qual
s’estigués incomplint el termini segons la Llei 15/2010 .
FONAMENTS DE DRET:
La Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials preveu en el seu article 4t apartats 3 i 4 la següent obligació: Els Tresorers
o, si no, Interventors de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe
sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el nombre i la quantia
global de les obligacions pendents en què s’estigui incomplint el termini, i la seva
remissió als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i els que tinguin
atribuïda la tutela financera de les entitats locals.
INFORME
En l’elaboració d’aquest informe, i per tal de no distorsionar l’import de les obligacions
pendent de pagament, s’han exclòs aquelles obligacions pendents i que provinguin de
l’atorgació de subvencions a diferents entitats, atès que el pagament de subvencions ,es
regeix pel reglament intern de subvencions i no poden ser pagades sense la justificació
prèvia. Sense que això signifiqui incompliment en el pagament per part de l’Ajuntament.
Així mateix se’n han exclòs aquelles factures de l’empresa concessionària del
subministrament d’aigua al municipi SOREA, que puguin figurar com a pendents de
pagament a final del trimestre, derivades d’altes, baixes, servei i regularitzacions, atès
que aquestes es compensen i són pagades una vegada aprovada la liquidació trimestral
pel subministrament d’aigua potable al municipi.
Aquesta tresoreria adjunta al present informe, les dades sobre l’execució de pagaments
del quart trimestre de 2012 , les quals seran trameses telemàticament al Ministeri
d’Economia i Hisenda així com a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya, una
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament.
A data 31- 12--2012
Número
Pagaments realitzats dins el 941
termini legal

Import Euros
1.129.856,59
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Resta de pagaments
trimestre fora termini

del 319

Interessos de demora pagats 0
en el trimestre
Obligacions pendents en les 0
quals s’estigui incomplint el
termini a data 31-12-2012
Factures
o
documents 0
justificatius
que
hagin
transcorregut més de 3 mesos
i pendents de tramitar el
reconeixement d’obligació

280.138,91

0
0

0

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels tràmits que estan relacionats a
la taula que precedeix.
4.- PROPOSTES URGENTS
En aquest moment, quan són les 20:39 s’absenten de la sala de plens els tres
regidors del grup municipal de PxC.
4.1. ALCALDIA

4.1.1. Proposta de l'Alcaldia d'adhesió a la declaració de sobirania i el dret a decidir
del poble de Catalunya.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents a la sala.
ACORD:

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut
següent:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat
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d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat
col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en
les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català
té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort
Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà
que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions
d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un
espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l
des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo
de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern
català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut
d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el
Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les
voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una
involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics,
competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament
i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions
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al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat
aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera
sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya
expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del
dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu
futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a
través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el
pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en
serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a
l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el
conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un
sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb
l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés
econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el
poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i
concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents
econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
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És per tot això que, a proposta d’alcaldia, el ple de l’ajuntament, per unanimitat dels
membres presents, acorda:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de
Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.

INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Des d’alcaldia hem presentat aquesta proposta, de declaració de sobirania pel dret a
decidir del poble de Catalunya, que es va aprovar al Parlament el 23 de gener.
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres només voldríem comentar que no acabem d’entendre per què l’hem de
presentar aquí la moció, quan ja hi ha els màxims òrgans que ens representen a tots que
ja ho han aprovat, i ho han consensuat i ho han fet pràcticament tot. Entendríem que
bàsicament el procés haurà de ser al revés, però bé, per a nosaltres, el fet que ells ho
hagin aprovat i impulsat, ja té la màxima representativitat, però en tot cas, si s’ha decidit
portar-ho al ple, hi donarem tot el nostre suport.
Sr. JAUME VIVET:
La proposta és en el sentit de donar-hi suport.

Sra. ROSER MAS:
Perfecte! Doncs hi donarem tot el nostre suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Hi donarem suport.
Sr. JORDI CASALS:
Nosaltres, com Esquerra Republicana i Junts per Torelló, si que creiem important que des
del municipalisme es pugui expressar el suport a aquest document, a aquesta declaració
de sobirania; per nosaltres, la declaració de sobirania que es va aprovar al Parlament per
una àmplia majoria, no és una qüestió simbòlica, si no que és un moment històric per
aquest país, perquè està fent per primera vegada en els darrers segles la declaració com
a subjecte sobirà i històric en el marc de la lliga de les Nacions d’aquest nostre planeta,
que és el planeta Terra. Cosa que per a alguns, això és una cosa estranya, que ens
puguem declarar Nació, com hi ha moltes altres nacions i pobles, i que vulguin tenir el
dret a decidir al què volen ser. En nosaltres, com a poble al Parlament amb els seus
representants, així ho hem declarat i des del municipi creiem que hem de donar aquest
suport per reforçar-ho encara més i hem de ser conscients que el municipalisme ha tingut
el seu paper i tindrà el seu paper important en tot aquest procés per exercir el dret a
decidir, que els catalans puguem decidir el que volem ser.
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Sr. MANEL ROMANS:
Jo només voldria remarcar la importància que té el fet que el 23 d’aquest mes s’aprovés
per àmplia majoria la declaració d’independència pel poble català. Nosaltres, els catalans,
només demanem que se’ns deixi exercir un dret que és universal; i aquest és el dret a
decidir el nostre futur i el dels nostres fills. El resultat de la consulta és incert i, per tant, no
els hauria de fer por a les persones que s’oposen a què es porti a terme. Si el poble
català decideix un dia ser independent, el govern de l’Estat l’haurà d’acatar, com han fet
tants pobles al llarg de la història i haurien de ser respectuosos amb el desig dels
catalans. Bé és cert que serà difícil que ens ho permetin, però nosaltres no podem defallir
en aquests moments. No podem tirar-nos enrere: molts catalans no ho entendrien. L’Estat
espanyols ens hi posarà tota mena de traves i pel camí, trobarem moltes dificultats, però
hem de ser valents i arribar fins el final; el primer pas, la consulta, ha de servir per si els
ciutadans del nostre país volen ser una nació lliure, o seguir al costat de l’Estat espanyol,
i com he dit abans, el resultat de la votació no és ni molts menys segur, però hem de
treballar tots plegats per donar-hi la nostra opinió i això no s’aconseguirà si tots els grups
polítics no anem plegats. N’hi ha, que ja ens han fet saber que no donaran suport a la
consulta; d’altres, que ja hem manifestat el nostre si, alguns, segurament, per motius més
personals i tecnicismes, tenen dubtes per si l’han de recolzar o no. Personalment, he
manifestat algunes vegades en privat, i també públicament, que la força que té el partit
socialista ens és imprescindible per arribar a tenir una Catalunya independent. La seva
força, encara que en aquests moments minvada, és crucial per tenir l’èxit que tots
desitgem; celebro avui, que els nostres companys del PSC del consistori vulguin unir-se a
la proposta, que avui la portem a aprovar i els felicito per la seva valentia; els partits, són
les persones i aquestes han de poder decidir lliurement el que volen fer.
L’Ajuntament és l’administració més propera al ciutadà i els que tenim més contacte, i el
fet d’aprovar avui aquesta proposta, recolzarà la decisió que prendre el nostre
Parlament. Que ens deixin decidir! Només això, demanem! El resultat serà el que serà,
però el poble de Catalunya haurà parlat lliurement i la seva decisió, entre tots, l’haurem
de respectar.
És per tot això, que avui, el grup de Convergència i Unió, votarà unànimement amb el
nostre vot afirmatiu, la nostra proposta d’adhesió a la declaració de Sobirania i pel dret a
decidir del poble de Catalunya.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents a la sala.

4.1.2. Proposta per al manteniment de l'atenció personalitzada a l'estació de Torelló
i la inclusió a la zona de rodalies.
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:

31

La urgència s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents a la sala.

ACORD:

Atès que la línia de tren Barcelona-Puigcerdà és una línia que des de fa anys està
pendent d’inversions i millores, que han estat reivindicades per diversos col·lectius i
compromeses per diversos governs sense haver-se portat a terme.
Atès que malauradament, la situació de la línia, en comptes de millorar, va a menys:
periòdicament, es van produint fets que empitjoren el servei.
Atès que la darrera amenaça recau sobre diferents estacions de la línia, entre elles la de
Torelló, una estació en la qual recentment s’ha fet una inversió d’uns 2’3 milions d’euros i
que, a més, és estratègica no només per al municipi i la Vall del Ges sinó també per a la
comarca veïna, la Garrotxa.
Atès que el que es pretén fer a Torelló és deixar l’estació sense personal que atengui la
venda de bitllets, faciliti la informació als usuaris i vetlli per la seguretat de l’estació i els
viatgers.
Atès que el fet que no hi hagi personal d’atenció, a més de fer més complicada la compra
dels bitllets –especialment a determinats col·lectius d’usuaris–, dificultarà també la
informació de si el tren arriba a l’hora o no, de si el retard és de 10 minuts o de mitja hora,
de la via per la qual arribarà el tren, o de si hi ha d’haver un encreuament –amb els
possibles problemes de seguretat que això pot comportar. L’experiència en altres
estacions que actualment no disposen de personal demostra que sovint els usuaris han
de travessar les vies quan el tren ja entra a l’estació, perquè els sistemes d’informació o
bé no funcionen o funcionen malament.
Atès que, d’altra banda, l’escenari que s’està plantejant comportarà també la degradació
dels espais del recinte de l’estació i podria augmentar la inseguretat de les persones que
hi transiten.
Atès que aquesta situació desincentiva l’ús del tren i, en conseqüència, té repercussions
negatives per a l’usuari (atès que qualsevol altre mitjà de transport li sortirà més car) i
també per al conjunt de la societat i pel medi ambient (atès que les alternatives són
sempre més contaminants).
Atès que ni la ciutadania ni els grups municipals de Torelló no volem que aquesta línia de
tren es vagi desmantellant, considerem imprescindible mantenir l’estació amb personal
que l’atengui i, alhora, incloure Torelló dins la zona de rodalies R-3, amb sistema tarifari
integrat per tal desplegar al màxim la potencialitat d’aquest punt estratègic de
comunicacions.
És per tot això que, a proposta d’Alcaldia, el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels
membres presents, acorda:
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1) Demanar al Parlament de Catalunya que insti el Govern de la Generalitat a
defensar davant del Govern de l’Estat la necessitat del servei de venda de bitllets
i d’atenció al viatger a l’estació de tren de Torelló (Osona).
2) Demanar al Parlament de Catalunya que insti el Govern de la Generalitat a
concretar la demanda feta per l’Ajuntament i, per tant, pel conjunt de la ciutadania,
en reiterades ocasions, d’incloure Torelló dins la zona de rodalies de la línia R-3.
3) Comunicar els acords als diferents grups parlamentaris.
INTERVENCIONS:
Sr. JAUME VIVET:
Aquesta proposta és per demanar al Parlament de Catalunya que insti el Govern de la
Generalitat a mantenir el servei d’atenció personalitzada a l’estació de Torelló, ja que
creiem que sense aquest servei l’estació pot entrar en una fase de deteriorament, que pot
inclús portar al seu tancament. Fa poc que s’hi ha fet una important inversió, la qual cosa
encara fa menys entenedora aquesta decisió. Entenc que la venda de bitllets a través
d’una màquina que només accepta la targeta bancària com a forma de pagament, pot
generar problemes a l’hora d’adquirir el bitllet a uns certs col·lectius que no disposen de
targeta: estem parlant de joves i, sobretot, gent gran.
També parlem que Torelló havia de ser l’estació de la Garrotxa; en aquest sentit, creiem
que també fem un pas enrere, tot i que també se’ns diu que la seguretat està garantida,
nosaltres, en aquest punt no ens ho creiem, ja que si, a través de les càmeres es pot
veure el que passa, però no evitar-ho; en cas d’avaria o tall de corrent, no oblidem que hi
tenim dos ascensors i que pot ser que en algun moment hi quedi algú tancat a dins i
veient com funcionen, no sabem quan poden tardar a arribar-hi.
Queden altres interrogants, com seria la neteja, el manteniment, i els lavabos; informació
als viatgers, ... també hem de reclamar que Torelló estigui dins la tarifa integrada de
rodalies, cosa que comportaria tenir un cost més econòmic del bitllet.

Sra. ROSER MAS:
Nosaltres, primer recordar que aquesta proposta també és una proposta que hem pogut
consensuar amb tots els grups municipals amb representació parlamentària i a més amb
el grup de suport de la CUP, que pensem que és molt interessant poder fer una acció
unitària en aquesta situació que preveiem molt més complicada del que es veu en un
principi a priori.
Nosaltres pensem que el problema de fons és que la línia està desatesa des de fa
moltíssims anys; no és cap prioritat; de fet, els recursos que hi ha hagut, com bé ha dit el
Sr. Alcalde, s’han destinat a altres vies de comunicació o de mobilitat. Amb el traspàs
aquest de la gestió cap a empreses privades com ADIF, aquests només es plantegen la
gestió en temes de rendibilitat i, per tant, encara la pèrdua de qualitat i de possibilitat de
tenir una línia en condicions encara minva més; a més, si a això hi afegim que la situació
de crisi fa que moltes vegades la gent, tenen més dificultats econòmiques per una banda
i, per tant, accedir a altres mitjans de transport són més cars; a més, moltes vegades la
mobilitat geogràfica en el tema de la feina és molt elevada: ja hem passat el temps en
què una persona s’incorporava a una empresa en el seu municipi i es jubilava en aquella
empresa; avui, la gent s’ha de moure i això requereix un mitjà de transport ràpid, eficaç i
eficient. Entenem, per això, que és fonamental mantenir el servei en aquesta nostra línia;
no podem deixar que a les estacions deixi d’haver-hi atenció personalitzada, perquè això
va en detriment vertiginós i d’una manera increïble en relació a l’atenció i a la qualitat que
es dóna del servei. A més, tenint en compta la manera com volen automatitzar tot el
servei, que també representa dificultats afegides a persones amb dificultats, des de gent
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gran, a gent més jova que no disposa dels mitjans per fer efectiva la compra del bitllet,
per exemple.
A més d’aquest tema, pensem tot el tema de la inclusió de Torelló a les rodalies, que és
un fet també hauríem d’anar tots a una i treballar-ho tots a fons, perquè el tren no deixa
de ser un element de cohesió i vertebrador del territori i el que no podem permetre és que
ens el prenguin i que ens el prenguin amb aquestes excuses, si em permeteu l’expressió
“barates”, perquè no és veritat que tot això que volen fer sigui en “benefici de” i que es
podrà mantenir exactament igual el servei. Nosaltres no ens ho creiem i, per tant, hem de
continuar aquesta lluita per poder tenir un transport eficient, eficaç i responsable, com
deia abans.

Sr. MARC FONTSERÈ:
El primer que jo voldria dir és que la idea inicial no era presentar aquesta moció en
aquest ple, si no que els grups municipals, el que volíem, era que els grups amb
representació parlamentària –com ha comentat la Roser- portessin al ple de la Generalitat
aquesta moció. No és que haguem anat a corre-cuita i s’hagi hagut de presentar per
urgència, si no que van ser els mateixos grups del Parlament que ens van demanar que
l’aprovéssim.
Dir que una cosa tan evident, que és com aplicar el sentit comú a la gestió de les
infraestructures en general, però a la gestió de l’estació de Torelló en particular, hauria de
ser la regla. Amb això, què volem dir? Volem dir que hauria de ser que l’ens gestor, es
digui ADIF o es digui rodalies, o ja no sé com es diu, hauria de tenir com a objectiu
millorar, augmentar el nombre de viatgers, augmentar els serveis, robar –si es pot dir
aquesta paraula- robar viatgers al transport per carretera, que tots sabem que és menys
sostenible i hauria de ser més lent i més car. Però tot això, l’ens gestor no ho està fent; no
ho està fent, perquè al tancar o disminuir els serveis a l’estació de Torelló no millorarà la
informació que es dóna, que és una de les coses que volem quan anem a l’estació.
Volem tenir una comoditat a l’hora d’esperar els trens, que a vegades tarden més del
compte i en aquest país, a l’estiu fa molta calor i a l’hivern fa molt fred. Volem una
seguretat; volem estar segur que quan estiguem als recintes de l’estació, no ens passarà
res; volem facilitats en la compra del bitllet, perquè si no les tenim, potser ens colarem, o
potser no hi tornarem a pujar.
Per tant, el fet de disminuir els serveis a l’estació comportarà, segur, una reducció en el
nombre de passatgers, i també segur, una reducció en els ingressos i esperem que això
no servei d’excusa a l’ens gestor, altra vegada, per reduir encara més els serveis i acabar
tancant-la; nosaltres ens temem que això va per aquest camí. Aquests quinze dies, amb
la mobilització ciutadana, però també política, crec que hem demostrat sobradament que
Torelló té ganes de tren, que Torelló té ganes d’estació. Que aquesta, és possible i
viable, sempre i quan els que manen vulguin; és una qüestió de voluntat i que ens
agradaria –perquè creiem que és possible- que Torelló, no només esdevingui l’estació de
la Vall del Ges, si no que esdevingui també l’estació de La Garrotxa. A Torelló tenim
equipaments com és la piscina, que és la piscina d’una part de la Garrotxa, ho veiem
cada dia. Aquest Nadal, el regidor de comerç ens comentava que havia vingut gent de la
Garrotxa a comprar; doncs també hem d’aconseguir que ens vingui gent de la Garrotxa a
agafar el tren.
Volen poder anar fins a Vic, fins a Granollers, fins a Barcelona o fins a Centelles en tren, i
ho volem fer –com ha dit l’alcalde- amb la tarifa integrada de rodalies, i repeteixo: això
només és voluntat política: depèn dels polítics i esperem que amb aquesta moció que
avui presentem es pugui aconseguir.
Sr. JORDI CASALS:
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Absolutament d’acord amb els arguments d’Iniciativa per Catalunya, el Partit dels
Socialistes i també el que ha explicat l’alcalde. M’agradaria afegir algunes coses: hi havia
un moviment en l’època de la revolució industrial que era el ludisme, que era una reacció
davant de la innovació tecnològica, la mecanització dels processos productius i el que
estem vivint ara, enfront del que en diuen l’automatització de la venda de bitllets, no és un
acte de ludisme, no és una reacció contra les tecnologies, si no en realitat és una defensa
del transport públic, del tren, perquè em sembla que tots plegats veiem que tot plegat
servirà per aplicar l’estratègia del salami, que és anar tallant a rodanxes fins que ho
desmantellin tot i començaran treien a les persones que fan l’atenció directament als
usuaris a les estacions i acabaran tancant coses que poden semblar superficials però en
realitat són importants, com són els lavabos públics de l’estació de tren. Després
començarà a degradar-se l’estació, acabaran tancant l’espai públic cobert i acabarem
amb una simple, del que se’n diu popularment i mal dit “apeadero” sense cap tipus de
qualitat de cara als usuaris. Això farà minvar els usuaris del tren; també farà minvar la
venda de bitllets, perquè si no hi ha un control segurament hi haurà tendència a comprar
bitllets, cosa que oficialment farà baixa els usuaris d’aquesta línia del tren, i després ens
pot sorprendre que els trens, si és que en passen i no els eliminen tots, segurament es
reduiran molt de Vic cap amunt.
No vull ser catastrofista, però jo, aplicant racionalment la informació que tinc, jo crec que
aquest full de ruta que pot tenir ADIF pot ser molt probable; és a dir, que aquí ens estem
jugant el tren en el nostre poble.
També m’agradaria explicar una mica les actuacions que hi ha hagut a partir d’una
recollida de signatures i que ens van informar a l’Ajuntament ciutadans de Torelló, vam
poder buscar si era cert o no el rumor que es tancava l’estació de tren. En aquest cas, el
que es feia és treure els treballadors de l’estació.
Després, com a resposta, l’alcalde i un servidor vam anar a ADIF a reunir-nos amb el Sr.
Armando Brigos, que és el delegat d’ADIF a la regió Catalunya i Aragó i va ser com jugar
a la pilota, que la pilota és un joc del país Valencià, que agafes una pilota i amb la mà
piques a una paret de frontó i va retornant; és a dir, que no va servir de res.
Després, els grups municipals van estar convocats tots per fer una roda de premsa amb
el Director General de Transport i Mobilitat; cal dir que els grups municipals que van
assistir a aquesta roda de premsa són els que hi ha en aquesta sala de plens, cap més!
Després, com s’ha dit aquí, els partits amb representació parlamentària que estan a
Torelló, és a dir, els que ara estem aquí presents més la CUP, ens vam reunir per fer
alguna acció a nivell de Parlament: ja s’ha parlat abans i després, acabant per on he
començat, que és la ciutadania, hi ha hagut una mobilització important que jo crec que
ens ha ajudat a aturar el cop, però siguem conscients que aquestes mesures de frenar el
ritme ADIF no és una victòria, si no que senzillament hem aturat el cop.
Per acabar, jo només vull que tinguem tots present el que és el precedent de les
urgències mèdiques a Torelló: van aplicar la teoria del salami, ens van treure les
urgències, després ens van posar una ambulància medicalitzada, després va
desaparèixer l’ambulància i ens hem quedat sense res. És a dir que aquí, tots plegats,
tant ciutadania, com els que estem a l’ajuntament, hem de ser conscients i no deixar que
ens enlluernin amb mesures d’aquestes de ralentiment de les mesures.

Sra. ROSER MAS:
Només puntualitzar que la proposta de resolució al Parlament continua el seu curs,
coordinada per companys d’Iniciativa, però que esperem que es pugui presentar en un
breu termini de temps.
VOTACIÓ:
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La proposta s’aprova per unanimitat dels 13 membres presents.
En aquest moment, quan són les 20:58 es reincorporen a la sala de plens els tres
regidors del grup municipal de PxC.

4.2. HISENDA

4.2.1.- Aprovació definitiva del pressupost municipal 2013:
Atesos els esdeveniments recents aquesta mateixa setmana, i de conformitat amb el que
es disposa a l’article 82.3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, a
proposta de l’alcaldia, la junta de govern local, per unanimitat dels membres assistents,
acorda la inclusió per urgència de l’assumpte següent:

VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA:
La urgència s’aprova per unanimitat dels 16 membres assistents.
RELACIÓ DE FETS:
Vistes que en data 2 de gener es va publicar a la pàgina virtual del ministeri
d’administracions públiques el resum anual de les entregues a compte de la participació
en els tributs de l’estat per a 2013.
Vist que la quantia atorgada supera amb escreix el pressupostat inicialment, però atenent
a una possible liquidació negativa, es quantifica el major ingrés en 260.000€.
Atès que la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària, limita de taxativa la possibilitat de
realitzar modificacions de crèdit per a majors ingressos no finalistes,
Vist l’article l'art. 170.2 del RDL 2/2004 de la Llei d'Hisendes Locals, determina els casos
en el que es pot interposar reclamacions, i que estem davant un crèdit d’ingrés que omet,
en la data, la quantificació pertinent.
Vist l’article.105 de la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment
administratiu comú que determina que les administracions públiques podran en qualsevol
moment rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus
actes.
Es destinarà l’import de 100.000 euros a una partida de l’orgànica d’alcaldia,

404 912

ÒRGANS
2700000 GOVERN

DE DESPESES
IMPREVISTES
CLASSIFICADES

I

NO

Es destinarà 160.000 euros a reduir crèdit per a inversions passant la partida 513.913,
préstec a llarg termini a tenir una consignació de 401.915€, segons pressupost i pla
d’inversió annex.
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Vist l’informe emès per la intervenció de data 15 de gener, que complementa l’econòmic
financer emès.
És per tot això que, a proposta d’Economia i Hisenda, i vist el dictamen de la C. I.
d'administració, economia i hisenda, recursos humans, règim intern i seguretat, el Ple de
l’Ajuntament, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
acorda:
Primer.- RECTIFICAR la proposta de pressupost el pressupost, amb un increment total
de 100.000€, quedant el pressupost equilibrat en 13.360.298,34€.
Segon.- APROVAR les següents modificacions de partides:
Pressupost d’ingressos
Cl.
Org
502

Cl. Eco

Descripció

Press inicial

42000

502

91300

PARTICIPACIÓ
EN
ELS
TRIBUTS DE L'ESTAT
PRÉSTEC A LLARG TERMINI

Modific.

2.044.000,00
561.915,00

Press.defi
nit
+260.000,00 2.304.000,0
0
-160.000,00 401.915,00
+100.000,00

Pressupost de despeses
Cl.
Org
404

Cl
Ar Cl. Eco
funci t.
912 27 270000

Descripció
DESPESES
CLASSIFICADES

Press. inicial modific
NO

Press.definit

0 +100.000,00 +100.000,00

Tercer.- APROVAR definitivament el Pressupost General per a l’exercici econòmic de
2013, amb un import anivellat a l’Estat d’Ingressos i al de Despeses de 13.360.298,34
euros, així com les Bases d’Execució, les seves modificacions, i altra documentació
annexa i complementària al pressupost.
Quart.- APROVAR definitivament la plantilla del personal al servei d’aquesta Corporació
que comprèn tots els llocs de treball reservats a funcionaris de carrera, personal eventual
i personal laboral, que figura inclosa en el pressupost i que es relaciona en l’annex II,
Cinquè.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la província resumida a nivell de capítols tal i
com preveu l’art. 169.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

INTERVENCIONS:
Sra. ROSER MAS:
Nosaltres volíem dir que malgrat que aquesta modificació sigui en positiu, perquè és un
ingrés que aquesta corporació no s’esperava i que, per tant, ens n'hem de felicitar, no hi
donarem suport, com tampoc hi vàrem donar suport a l’aprovació inicial.
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:

37

Donarem suport.
Sr. MARC FONTSERÈ:
Nosaltres no hi podem donar suport, però voldria puntualitzar que en el punt segon, si es
pogués votar separadament, si que l’aprovaríem i que agafem la mà estesa que ens va
brindar l’alcalde i l’equip de govern, per veure què es pot fer amb aquesta modificació.
VOTACIÓ:
La proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació, atenent al resultat que es detalla a continuació:
Vots favorables: 11, dels regidors i regidores dels grups municipals de CiU, de
JpT-ERC-AM i de PxC
Vots desfavorables: 4, dels regidors i la regidora dels grups municipals de PSCPM i d’ICV-EUiA-E.
Abstencions: 0
5. PRECS I PREGUNTES
Sr. JOSEP M. SOLDEVILA:
5.1.
Voldria saber què en pensen vostès de les desafortunades declaracions de la Sra. Mas,
l’altre dia al debat de ràdio, que va acusar a funcionaris de l’Ajuntament de passar-nos
informació privilegiada.
La cosa que desconeix aquesta senyora, és que nosaltres treballem molt pel poble...

Sr. Jaume Vivet:
Això em penso que no és aquí el lloc de fer les preguntes als plens; aquesta pregunta no
és el lloc de tractar-la. Aquesta pregunta no s’ha de fer aquí, Josep M.!
Sr. DAVID OLIVARES:
5.2.
El tema Mercadona: per quan es preveu que es podrà començar a edificar?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
El tema del Mercadona, està que estem esperant l’informe de bombers; ens han
presentat el projecte inicial i estem esperant l’informe dels bombers.
5.3.
I també demanar si tenen constància que també estigui previst fer un nou Esclat i en
quina ubicació.

Respon el Sr. Jaume Vivet:
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Jo, a dia d’avui, a l’Ajuntament no ha entrat res. A dia d’avui, no tenim cap proposta ni
cap projecte sobre la taula.
5.4.
Hem detectat alguns fanals d’algun carrer apagats, com el carrer del Mig, call de la
Torrentera i el pont de Malianta. Es tracta d’una qüestió d’estalvi, que s’apaguen de tant
en tant, o no en tenen constància, d’això?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Per estalvi et puc assegurar que no és, perquè l’estalvi, el que fem és baixar la intensitat,
o sigui que, en tot cas, ens anotem i passem la nota.

Sr. David Olivares:
Més que res, és, perquè em va trucar un veí i ho vaig anar a comprovar i si que estaven
apagades. Encara que al Sr. Sabatés no li faci molta gràcia, que ho demani un veí, però
va anar així.

Sr. Lluís Sabatés:
El que passa és que els veïns –torno a insistir- que la solució més ràpida per estar
informats, és que es posin en contacte amb l’Ajuntament; no sé quin dia et van trucar,
però si et van trucar el dia després del ple, suposant que hagués estat el dia després del
ple, haurien estat tot el mes sense poder-ho solucionar, si no ens haguessin arribat les
informacions. A mi, m’està molt bé que et truquin a tu o a qui sigui dels regidors, però em
sembla que ens hem d’acostumar, que quan hi hagi un problema, per solucionar-lo ràpid
és trucar els serveis de l’Ajuntament, per informar, perquè així podem actuar més aviat,
només dic això!

Sr. Jaume Vivet:
Hi ha l’oficina d’atenció al ciutadà que precisament recull totes aquestes coses; no ens
han pas de trucar ni a nosaltres. Ja està bé que t’ho diguin, però un altre dia, si té la
urgència, amb un cop de telèfon...
Sr. David Olivares:
A vegades ja et faig arribar fotografies i queixes per correu electrònic. El problema és que
ja no anem a les Juntes de Govern i ara no es pot dir tot a les Juntes de Govern! I les
juntes de portaveus són una vegada al mes. A un lloc o altre s’han de dir.

Sr. Jaume Vivet:
Bé. Hi ha canals, com és el correu electrònic, i si ens arriba, ho fem arribar als tècnics.
Sr. David Olivares:
M’ha trucat un ciutadà i he de respondre. És la meva obligació.
5.5.
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El tema dels contenidors cremats que hi ha hagut aquests últims dies. S’ha detectat? Es
podrà fer alguna cosa per evitar això? s’està estudiant algun tema per evitar-ho?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
En aquest moment, jo et diria que els contenidors cremats, almenys, la part d’incidències
més greu que tenim, és que ens tiren cendres enceses a dins del contenidor. I, és clar!
Això és un tema que ja es va encendre inclús un contenidor no fa gaire –deu fer un mes i
mig, abans de festes- o sigui que hem de ser conscients que el que té llars de foc, o el
que fa foc a terra, les cendres s’han de tirar apagades als contenidors.
I és transmetre això. I s’ha dit i ho fem arribar, que les cendres s’han de tirar apagades.
Sr. David Olivares:
Perquè el tema dels agents cívics, no podrien informar una mica sobre aquest tema?

Sr. Jaume Vivet:
En el cas dels agents cívics agafa un àmbit petit que és el casc antic, o sigui que no és a
tot Torelló i nosaltres, això ho fem extensiu. També és el ciutadà que ha de saber que si
tira una cosa encesa en un contenidor, es crema!
5.6.
El tema de les zones de vianants inacabades, que hi ha en molts punts de Torelló,
sobretot, davant dels solars. Es buscarà alguna solució sobre aquest tema?

Respon el Sr. Jaume Vivet:
Suposo que fa referència al tema que ja hem comentat altres vegades, que són voreres i
això toca fer-ho al propietari, que ha d’urbanitzar i fer el seu tros de vorera quan fa l’obra.
En aquest cas, el que estem fent és requerir tant com podem, perquè ho facin ells. Si no
ho fan ells, tenim un problema i és que ho ha de fer subsidiàriament l’Ajuntament i pagarho l’Ajuntament i estem apurant al màxim, perquè ho facin ells.
Sr. DAVID FORCADA:
5.7.
Una pregunta sobre el call de la Torrentera: per saber en quin estat està la tramitació del
Pla de Millora. Tots coneixem com està aquell call.

Respon el Sr. Lluís Sabatés:
Estem treballant-hi a nivell de serveis tècnics. Estem mirant les compensacions a què
s’ha d’arribar, i els acords. També s’està demanant informació als veïns sobre
exactament què és el que tenen previst o què és el que voldrien fer una vegada quedi
distribuïda la nova reparcel·lació. Si que anem una mica endarrerits, perquè també hi pot
haver una certa dificultat, perquè també s’està parlant amb la Diputació sobre el carrer
Sant Bartomeu i hi ha veïns que els hi podria tocar per les dues bandes, per dir-ho
d’alguna manera i, per tant, estem mirant a veure si des de Diputació ens poden informar
una mica amb més certesa de quina serà la seva posició en el carrer Sant Bartomeu, i
agilitzar un dels dos trams o, si es pot, els dos.
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Sr. MARC FONTSERÈ:
5.8.
Hi ha dos serveis que tenim mancomunats: un és el servei de comerç i el servei de medi
ambient, amb el consorci de la Vall del Ges. Em sembla recordar que el setembre o
l’octubre vam aprovar un conveni en aquest ple, que caducada el 31 de desembre,
perquè l’Ajuntament aportava uns diners per fer front a aquests serveis. Com està? S’ha
pogut arreglar via Generalitat, o com s’ha pogut arreglar?

Respon el Sr. Jordi Casals:
De comerç, s’ha renovat l’AODL per enguany, o sigui que això ho tenim bé i relacionat
amb el que has preguntat en relació al conveni que es va signar que anava relacionat
amb el tema de locals buits, si us en recordeu en el conveni que vam aprovar, es parlava
d’un programa de locals buits i això, malgrat que l’AODL és per a la promoció de comerç
en general, es continuarà treballant això conjuntament amb el pla de barris, però, si més
no, enguany, podem estar tranquils en aquest aspecte.

Sr. Manel Romans:
Jo en medi ambient hi ha dinamització empresarial i també hi havia un AODL d’empresa,
que també ens l’han renovat; ens pensàvem que no, però al cap i a la fi, ens l’han renovat
per un any més; ens han donat la pròrroga i el de medi ambient com que ja teníem
esgotada la pròrroga i la pròrroga extraordinària de l’AODL, el que hem fet des de
l’Ajuntament és fer un contracte a temps parcial per aquesta personal, per quan hi hagi
projectes, que ens pugui fer un cop de mà. Per tant, el tenim allà, però a temps parcial.

Sr. Marc Fontserè:
Però el tècnic, és del consorci?

Sr. Jaume Vivet:
Si.
6. INFORMACIONS
Sra. NÚRIA GÜELL:
6.1.
Desitjar bon carnaval a tothom.
Sr. JORDI CASALS:
6.2.
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Posar èmfasi, sobretot en actituds que s’havia de mantenir la tensió quan algú està
conduint; en una setmana vam trobar 14 conductors que se saltaven semàfors en
vermell, i tres, parlant pel mòbil. A vegades pensem que aquestes evidències és tan gros
que no passa, però en la realitat, si que passa. O sigui que cal que estiguem a l’aguait i
dir que aquestes campanyes –crec que ja ho vaig explicar en un ple- es fan al llarg de
l’any, impulsades pel servei de trànsit i de moment aquest any hem fet aquesta; seguirem
en la mateixa línia que quan treballem amb el radar: informar-ho públicament a la
ciutadania i que a més de les sancions que es puguin treure a qui no respecti el codi de
circulació, també per sensibilitzar, si més no, a partir del gota a gota, també, en aquests
temes de conducció.

6.3.
I també informar que aquesta setmana han començat els agents cívics. Enguany tindrem
tres agents, una agent i una coordinadora dels agents cívics i els tindrem durant mig any
treballant en el marc del pla de barris i en principi faran un treball continuista respecte a
l’any passat.
Un bon carnaval, amb seny, dins del que hi cap.
Sr. LLUÍS SABATÉS:
6.4.
Una informació d’habitatge: informar-vos que en aquests moments hi ha una quarta part,
més o menys, de pisos de protecció oficial que estan pendents d’adjudicar. Que des de la
Generalitat s’ha iniciat un pla de xoc, que en diuen, que a través d’una normativa que li
han posat el nom de “2.7” s’ha rebaixat els lloguers de tots els habitatges, els que estan
per adjudicar i els que ja s’han adjudicat, sempre i quan estiguin al corrent de pagament;
tot i així, nosaltres hem insistit que precisament, si n’hi ha algun que està morós, alguna
dificultat deu tenir i, per tant, també s’hauria de buscar alguna solució en aquest sentit i
que arran de tot això, tenim una reunió amb els responsables de l’oficina d’habitatge de la
Generalitat i conjuntament amb la regidoria de joventut, hem cregut oportú poder engegar
una campanya –que estem acabant d’estudiar com la farem- per intentar promocionar
aquests habitatges per al jovent, per a la seva emancipació, perquè en aquests moments
hi ha la possibilitat que es pugui accedir a aquests habitatges sempre i quan el jove no
tingui uns ingressos fixos, però que pugui estar avalat per la família i que d’aquesta
manera pugui emancipar-se.
Ja estem acabant de treballar per poder trobar la fórmula de fer la publicitat i suposo que
al llarg d’aquest mes de febrer, una vegada hagi passat carnaval, farem una campanya,
per intentar que aquests més o menys 25 pisos que encara estan lliures, es puguin
ocupar per la gent de Torelló.

6.5.
Una informació pel que fa a l’escola d’arts plàstiques de Torelló: el proper dissabte, dia 2
de febrer, fa les jornades de portes obertes, des de les 11 del matí a la 1 del migdia i des
de 2/4 de 4 a 2/4 de 7 de la tarda, on es podrà conèixer tota l’oferta formativa que faran
en aquest darrer quadrimestre a l’escola i la matrícula estarà oberta fins el dia 28 de
febrer.
També ens conviden a fer un viatge fabulós amb una màquina teletransportadora de
matèria a tots els que hi aneu i mirarem què és realment això.
Gràcies i bon Carnaval a tots.
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Sr. XAVIER LOZANO:
6.6.
Diumenge es van entregar els premis del concurs de cartells de la SIDA. Es va fer a Sant
Pere, ja que és un concurs que organitzem els tres municipis de la Vall del Ges. Enguany
hi ha hagut 23 participants, per la qual cosa estem molt contents d’aquesta alta
participació i els dos guanyadors, són dos joves –en aquest cas- tots dos de Sant Vicenç.
6.7.
Avui hem començat les inscripcions del programa “joves per l’ocupació”. És un programa
que impulsa el Consell Comarcal, conjuntament amb el SOC i els ajuntaments, destinat a
la formació ocupacional i a la inserció laboral de joves fins a 25 anys; les inscripcions
estan obertes fins el dia 12, al Torelló jove.

El president dóna les gràcies als assistents i aixeca la sessió.

Torelló, 29 de gener de 2013
Vist i plau,
L’ALCALDE,

LA SECRETÀRIA,

Jaume Vivet Soler

Montserrat Freixa Costa
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